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Måndagen den 6 maj 2019 testades tyngdtäcken i det populära SVT-programmet 
”Fråga Doktorn” med läkaren Karin Granberg och programledaren Suzanne Axell. 
Man kunde konstatera att tyngdtäcket är till god hjälp för de som vill få bättre 
sömn på ett naturligt sätt, utan att äta mediciner.

Tyngdtäcket hos ”Fråga  
Doktorn” i SVT1

Läkaren Karin Granberg menar att:
”Tyngdtäcken ökar tryggheten genom att det kommer nära kroppen. 
Det är fantastiskt att det finns en behandlingsform som inte ger 
några biverkningar. Det fungerar faktiskt!”

Tyngdtäcken har använts inom svensk hälso- och sjukvård i över 12 års tid. 
Där har man framgångsrikt använt tyngdtäcken i behandling av diagnoser såsom; 
Sömnstörningar, Demens, ADHD, Aspergers, Autism, Oro, Ångest, Depression, m.m. 

Svårigheter att få täcket utskrivet på remiss har varit betydande och att själv köpa 
ett täcke har varit alldeles för dyrt, då täckena som tillhandahållits genom sjukvården 
kostat upp emot 10 000 kr. 

Nu kan CURA of Sweden erbjuda högkvalitativa tyngdtäcken med tyngd av 
antingen micropärlor eller tvinnade polyestertrådar, till ca. 75% lägre pris än 
det inom sjukvården. Våra kunder rapporterar bl.a. följande positiva effekter efter
användning av tyngdtäcket från CURA:

Minskad oro, ökad trygghetskänsla, snabbare insomning, minskade problem med
snarkning, färre nattliga uppvaknanden, ökad sömnkvalitet, minskad värk såsom
huvudvärk på morgonen samt att man vaknar piggare och med mer energi.

(TV-programmet “Fråga Doktorn” finns tillgängligt på SVTplay.se t.o.m. 2/11 2019)
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CURA® of Sweden är ett svenskt företag inom sömn och hälsa, med säte i 
Sundsvall. Vi har mångårig erfarenhet inom hälsobranschen. Vårt mål är att 
erbjuda alla som vill förbättra sin sömn tyngdtäcken till ett konsumentvänligt 
pris, oavsett underliggande problem. CURA-täcket säljs hos 20-talet butiks-
kedjor, vilket totalt ger fler än 2000 fysiska butiker samt genom onlinehandel.


